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Относно: Извършен предварителен подбор на кандидат за участие в ква,ти(lикацl.tонна
предмет: ,,!оставката на технически газове", с реф. No КС 10/2017г.

сI{с,ге]\lil с

Правно основание,. чл.22, ал,1 т.9 от ЗОП
Квалификационната система е създадена с Решение Nq 540 от 26.06.2017г. rra Иfi.
Уникален номер на поръчката в РОП: 00758-2017-0014
Обявлението е публикувано в Регистъра на Обществените поръчки на 28.06.20l 7г.
Вид на процедурата - ква"тификационна система, по реда на чл.141 отЗОП.
Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоliоJllllе llit

комисията:

tеhцtсЬkцsаZауе-геГ-ks-

2-(]()Stll\
l 0-20 l

]i

]l llir

7-д

На основание чл.141, ал.11 от ЗОП и протокол от работата на комисията за

l,{з}l,b]l]llcll

предваритеJIен подбор на заявлението за участие в ква:Iификационната cI;IcTeMa:

РЕШИХ:
А) Приемам резултатите от работата на комисията:
ltандидатът ,,СОЛ България" ЕАД дu не бъде включен в квалификационната систеN,lil с Ill)cjlNlc l:
,,.Щоставката на технически газове", с реф. No КС 10/2017г.
Мотиви:
Комисията е установила:
- Кандидатът не е представил доказателства за извършlените доставки.

i

ЗОП комисията изисква от кандидата да предоставl.t д,оказ|]l,елс-l l]i] ]i1
извършените доставки, декларирани в ЕЕ.ЩОП и в списъка по чл. 64, ал,l т.2 o,I ]()ll
FIa основание чл. 67, ап. 5 от

,Щоказателствата трябва да удостоверяват, че доставката е извършена и да съдържа"t ин(lорп,tlt l1tlll

llr

предмета (когато предМетът включва няколко дейности, от представените доказателства трябва .1lr
е видно каква част от предмета е идентичеFI или сходен с предмета на системата), обепlll (cTtliitttlc
на изпълнение), датите на изпълнение, получателите и количеството.
t
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С

писмо, изх, Ns 1552/ 17.10.2017г. на ,.СОЛ България" ЕА.Щ, е изпратен Протоttол

Nl ?

t,

са изпратени по ипlейл и Са llОJIУчеllI] (,l

коI{статациите на коIчIисията, Писмото и протокола
Кандидата на 17.10.2017г. Срокът за представяне на допълнителните документи е до 5 lrtlбt,ttttt
дни от получаване на протокола.
В определения от комисията срок Кандидатът не е представил в Отдел ,,Търговсtси", доl(уN,IсIIl,ll
отстраняваIlе на констатираните несъответствия.
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Б) Съгласно чл.197, ал.1, т.6 от ЗОП настоящото решение подлежIl на обжаJIване lr l()-

дневен срок от полуаlаването му пред Комисията за защита на конкуренцията - София,

В) На основание чл. 141, ал.13 от ЗОП настоящото решение ла се

срок до l 5 дни от издаването му.

ЯНИЛИН ПАВЛО,
Изпълrrителен дире

I,Iзпрати на каIIлlI;lllIа ll

